Snacks, plant based, fibras, bem-estar e
“consumo verde” estão entre as
tendências do setor alimentício para os
próximos anos. Elas foram divulgadas na
maior feira de alimentos e bebidas do
mundo – a Anuga –, realizada na Alemanha
Em visita à Anuga – maior feira do setor de
alimentos e bebidas do mundo -, realizada em
outubro de 2018 em Colônia, Alemanha –, o
diretor técnico da Sociedade Nacional de
Agricultura (SNA) Marcos Fava Neves, especialista
em Planejamento Estratégico do Agronegócio, fez
uma lista com as principais tendências mundiais
do mercado de alimentos.

Nela destaca-se a crescente demanda por
produtos plant based, ou seja, alimentos à base
de vegetais e novas alternativas de ingredientes
com forte apelo vegano.
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Consumidor Curioso.
Conhecer novos sabores e novas experiências.
17% ao ano de crescimento em produtos que
trazem novas descobertas.

02

Consumo de produtos naturais.
54% dos Chineses aumentaram o consumo de
produtos naturais. 60% desses produtos são
baseados em plantas.

03

Outras Alternativas de Ingredientes.
35% de crescimento de produtos baseados em
ervilhas. O apelo vegano está em 6% dos
produtos lançados.

04

Green Appeal.
Mais atenção ao desperdício, poluição e
sustentabilidade.

05

Snacks saudáveis.
65% dos jovens "millennials" estão trocando suas
refeições por snacks saudáveis. 7 em cada 10
americanos buscaram por snacks saudáveis.
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06

Atenção ao Hábito Alimentar.
74% dos mexicanos mudaram seus hábitos
alimentares e estão prestando atenção em sua
dieta.

07

Crescimento de 14% ao ano com o argumento
FIBRAS.

08

Sentir-se Bem.
40% dos britânicos afirmam que querem se sentir
bem quando consomem alimentos.

09

Mindset dos Pequenos.
Marcas pequenas trabalhando o apelo social.
27% de aumento no apelo social.

10

Conectado ao Prato.
O consumidor está em busca do que ele está
comendo, sempre conectado.

Os vegetais FRESCOS E HIGIENIZADOS estão
absolutamente sintonizados com a tendência
mundial de consumo de alimentos.

Pesquisa realizada em 2019 diretamente com
produtores de vegetais frescos e
higienizados de diversas localidades do país
aponta:
Positividade em relação ao negócio. Vê crescimento.
Sentimento de estar só – falta de representatividade e
união.
Necessidade de estimular o consumo de Vegetais
Frescos e Higienizados.
Dificuldade em relação à regulamentação do negócio
(legislação e tributação).

O mercado apresenta um cenário interessante.
- de um lado se coloca uma 'avenida de crescimento’: é tendência
mundial, é 'do bem', há uma série de forças poderosas empurrando
nessa direção

- de outro, parece ser um mercado ainda em brotação. Não tem grande
acúmulo de capital/marcas; os clientes não reconhecem um parque de
fornecimento padrão mundial.
E o mercado cresce firmemente mas ainda é visto como um nicho
'excludente'.

Qual a melhor forma para
desenvolver um setor, elevar a
régua e torná-lo conhecido e
respeitado?
REPRESENTATIVIDADE
“O cooperativismo é a mais antiga maneira de transformar
habilidades individuais em resultados coletivos, que não
seriam atingidos apenas com esforço próprio. O
cooperativismo ensina a dar valor à contribuição dos
demais, a trabalhar em equipe, a ajudar quem necessita.”
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Paulo R. Schincariol

Adir Hinghauss

Stefan A. Coppelmans

NHS Máquinas

Produtos Delicia

La Vita Alimentos

Administrador de empresas
com ênfase em gestão
comercial.

Técnico agrícola. Trabalhou
por 5 anos na Empresa
Catarinense de Pesquisa
Agropecuária .

É Engenheiro de Alimentos
formado pela Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp)
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Eduardo Sasaoka

Vanessa Soto

Robson José Petry

CAISP

Verde Fácil

Chácara Beija Flor

Engenheiro Agrônomo e
Gestor de Agroindústria da
Caisp.

Carreira desenvolvida com
ênfase em Gestão Comercial e
Produção de Alimentos.

Administrador de Empresa e
produtor de orgânicos.
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Propósito
Integrar a cadeia de vegetais frescos higienizados para a popularização do seu consumo.
Missão
Representar e fomentar a organização e qualificação do setor de vegetais frescos
higienizados.

Visão 2030
Ter a CNVeg reconhecida como referência nacional na representação do setor de vegetais
frescos higienizados..

Valores
Conduta ética e legal
Prezar pelos valores éticos e sociais no
cotidiano da Comissão; incentivar o
cumprimento da legislação e boas práticas
pelos associados.
Transparência e credibilidade
Cultivar a cultura de excelência na
governança e transparência na relação com
associados, parceiros e sociedade.
Foco no coletivo e na equidade
engajamento em prol das pautas coletivas
do setor.

Objetividade e entregas
Obstinação por resultados e cumprimento
das metas.
Melhoria contínua
Compromisso em fazer melhor hoje do que
ontem, buscando maior eficiência e
efetividade da gestão e das ações.
Sustentabilidade
econômico, social e ambiental.

A CNVeg já
nasce grande

O Instituto Brasileiro de Horticultura é uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que
atua estrategicamente no agronegócio, visando o
desenvolvimento da cadeia produtiva de hortaliças.
Fundada em 2010, com início das atividades em
2011, tem como objetivos principais promover o
conhecimento, incentivar o consumo saudável,
estreitar o relacionamento com a cadeia produtiva e
o desenvolvimento sustentável.

18

Associados e Novos Associados X Meses

17

16

2
15

15
0

14
4
12

10

10

11

11

1

0

10
0

8

4
15

15

6
6
0
10

10

11

11

4
6

6

2

0

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Novos Associados

0

4

0

1

0

4

0

2

Associados

6

6

10

10

11

11

15

15

Total

6

10

10

11

11

15

15

17

Associados CNVeg

Associados em Processo de Filiação
• Naturelle, São Paulo – SP
• Fazenda Frutifique, Vireira - RJ

Associados em Prospecção
•
•
•
•
•

Ingredientes da Vida – Farroupilha, RS
Eleve – Belo Horizonte, MG
Mil Green – São Paulo, SP
Vegepack – Biritiba Mirim, SP
Regina Picadinhos – Ribeirão Preto, SP

Associados Patrocinadores em Processo de
Filiação
• Sebrae, Brasilia – DF
• FR Boloré, Campinas - SP

Realizações CNVeg 2022
Pesquisa Setorial
Perfil e comportamento do consumidor
Varejo
Fotografia do Setor
Tamanho de Mercado
Apoio Financeiro (patrocínio)
Evento de lançamento
Encontros Presenciais
26.05 – Holambra, La Vita
31.08 – Ibiúna, CAISP
Nov/Dez – Próximo Encontro
Missão Técnica 2023
Abr/mai – Holanda

Estruturação de Canais de Relacionamento CNVeg
MAPA / Univ. Federal Araras / EMBRAPA / Câmara de
Deputado / Câmara Setorial de Hortaliças / ANVISA /
CNA / FAESP / CEAGESP
Legislação
Organização e junção de compilado de leis a nível
nacional
Inicio do trabalho de redação da nova legislação
(Aphortesp)
ICMS Alho Poró | Correção da lei
Regimento Interno CNVEg
Planejamento / Orçamento 2023

Network
Fóruns de discussões e troca de experiências (inovação,
novas tecnologias, definições de estratégias setorial)
Visitas outras fábricas para troca de experiências
Missões técnicas a outros países

O QUE PODEMOS
FAZER JUNTOS?

Parcerias com Centros de Excelência (P&D)
Universidades
Centros de Pesquisas
Estímulo ao Consumo
PDAS – Programa de Desenvolvimento Alimentar
Sustentável
Provamos cientificamente que o vegetal pronto para
consumo é mais vantajoso que o in natura
Marketing Setorial

Tributação / Legislação / Normatização
Busca de patrocínio para desenvolvimento de
trabalhos específicos.
Pesquisa com consumidores, mapeamento do setor, etc.

PRÓXIMOS PASSOS
1.
2.
3.
4.
5.

Preencha a ficha de adesão;
Escolha a faixa de faturamento;
Comunique nosso setor administrativo;
Assine o termo de filiação;
Envie logotipo, fotos e outros materiais de
divulgação da empresa;
6. Seja associado!

BENEFÍCIOS IMEDIATOS
● Representatividade - Ibrahort é sua ponte entre
setores do governo (MAPA, ANVISA entre outros)
e instâncias de decisão que impactam diretamente
no agro;
● Demandas técnicas (legislação, tributação);
● Participação em eventos, missões técnicas e
encontros;
● Contato direto com mais de 40 associados.

Junte-se a nós!

